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Espanya: renda bruta disponible de les llars 
Dades ac. 4 trimestres, milers de milions d'euros 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
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Espanya: evolució de l'ocupació* 
Variació intermensual, milers 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Min. d'Ocupació i S. S. 
*Sèrie desestacionalizada. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 
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Pols Econòmic Estudis i Anàlisi Econòmica 

Del 31 de març al 6 d'abril de 2014 

 

 
 
Espanya  
La recuperació del mercat laboral avança a bon ritme i 
continua donant suport a la millora del consum 

 Els indicadors d'activitat milloren al març. La 
tendència ascendent tant de l'índex PMI de 
manufactures com del de serveis suggereix un repunt 
del creixement del PIB en el 1T 2014. En tots dos casos, 
part de la millora és deguda a l'augment de les 
comandes de l'exterior, la qual cosa anticipa un pols 
exportador més intens en els propers mesos. 

 Balanç positiu del mercat laboral. Les dades del març 
confirmen el canvi de tendència: la xifra d'afiliats a la 
Seguretat Social va créixer per setè mes consecutiu 
(25.475 en termes desestacionalitzats). Aquest mes, a 
més, a l'impuls del sector serveis se li suma la millora de 
la resta de sectors. Com a resultat d’això, l'atur registrat 
va viure la caiguda més acusada en un mes de març 
des del 2006 (-16.910). 

 La renda bruta de les llars augmenta en el 4T 2013 
(0,3% interanual) després de 4 anys de caigudes. 
Aquest avanç es recolza en l'augment de les rendes 
salarials i financeres. El 2014, la millora del mercat 
laboral continuarà elevant la renda de les llars que, 
juntament amb una taxa d'estalvi en cotes reduïdes (en 
el 4T va caure del 10,6% al 10,4% de la renda), donarà 
suport al consum. 

 El superàvit corrent es redueix per segon mes 
consecutiu al gener, fins als 7.634 milions d'euros 
(dades acumulades de 12 mesos). L'augment dels 
ingressos pel creixement de les exportacions de béns i 
serveis no va compensar l'increment del pagament de 
rendes a l'exterior. No obstant això, la recuperació de la 
zona euro elevarà les exportacions, la qual cosa 
permetrà nous avanços del saldo corrent en els propers 
mesos.  

Unió Europea 
El consum avança en el 1T 2014 però de moment això 
no es tradueix en increments de la inflació 

 Les vendes al detall augmenten al febrer (+0,8% 
interanual) recolzades pel repunt del component no 
alimentari (+2,0%). Esperem que l'avanç del consum 
guanyi vigor a mesura que la millora del mercat laboral 
es consolidi. En aquest sentit, la taxa d'atur de la zona 
euro es va mantenir en l’11,9% al febrer (davant el 
sostre del 12,0% assolit al final del 2013). 

 La inflació es redueix fins al 0,5 % al març (davant el 
0,7% al febrer). Part de la davallada respon a l'efecte 
calendari de Setmana Santa, que endarrereix fins a 
l'abril les pujades en els preus dels serveis turístics. Això 
explica la caiguda generalitzada de la inflació (de 2 
dècimes a Espanya, i d’1 a Alemanya i a Itàlia).  



 

 

Cotizacions de mercats
4-4-14 var. setm. 2104

Tipus 3 mesos Zona euro 0,33 0,02 0,04
EUA 0,23 -0,00 -0,2

Tipus 1 any Zona euro 0,60 0,02 0,05
Tipus 10 anys Bund alemany 1,55 +0,00 -0,38

EUA 2,72 -0,00 -0,31
Espanya 3,15 -0,09 -1,00

$/€ 1,371 0,00 -0,00
Dow Jones 16.413 0,5% -1,0%
Euro Stoxx 50 3.230 1,8% 3,9%
IBEX 35 10.677 3,4% 7,7%
Brent a un mes $/barril 106,7 -1,2 -3,7%
Font: Bloomberg
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dept. de Treball. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'ISM. 

                     Pols Econòmic – del 31 de març al 6 d'abril de 2014 

POLS ECONÒMIC és una publicació de “la Caixa” elaborada per la seva Àrea d'Estudis i Anàlisi Econòmica que conté informacions i opinions que procedeixen de fonts 
considerades fiables, però “la Caixa” no garanteix l'exactitud de la mateixa ni es responsabilitza dels errors o omissions que contingui. Aquest document té un propòsit 
merament informatiu, per la qual cosa  “la Caixa” no es responsabilitza en cap cas de l'ús que es faci del mateix. Les opinions i estimacions són pròpies de l'àrea i poden 
estar subjectes a canvis sense avisar.  

 

Dades previstes del 7 al 13 de abril 

7 Espanya Producció industrial (feb.) 
 Alemanya Producció industrial (feb.) 

8 França Comerç exterior (feb.) 

 Japó Balança comercial (feb.) 

9 Espanya Compravenda d’habitatges (feb.) 

 Alemanya Comerç exterior (feb.) 
 Mèxic IPC (mar.) 

10 Espanya Confiança empresarial (2T) 
 França IPC (mar.), Producció industrial (feb.) 
 Itàlia Producció industrial (feb.) 
 EUA Pressupost federal (mar.) 

11 Espanya IPC (mar.) 
 Alemanya IPC (mar.) 
 EUA Preus industrials (mar.) 
 Xina IPC (mar.), Preus industrials (mar.) 

 

Economia internacional 
Els EUA ratifiquen la bona marxa de la seva economia i 
la Xina adopta mesures expansives 

 Els indicadors nord-americans deixen enrere els 
efectes del mal temps. Els índexs de sentiment 
empresarial del març van millorar tant en els sectors 
manufacturers (fins a 53,7 punts respecte als 53,2 al 
febrer), com en els de serveis (fins a 53,1 punts respecte 
als 51,6 del febrer), la qual cosa fa palès que l'expansió 
no defalleix. Al març es van crear 192.000 llocs de 
treball, una xifra significativament superior a la mitjana 
dels últims tres mesos (142.000). La taxa d'atur es va 
mantenir en el 6,7% i es van reincorporar treballadors a 
la població activa.  

 La Xina ha anunciat un mini paquet d'estímuls 
davant les dades d'activitat moderades dels últims 
mesos. Es planegen noves inversions ferroviàries, 
construcció d'habitatges de baix cost i rebaixes 
impositives per a petites empreses amb dificultats. 
Aquestes noves mesures s'assemblen a les emprades 
l'estiu passat quan el creixement també semblava que 
flaquejava. 

 Rússia i Turquia acaben el 2013 amb bon to, però 
2014 es presenta complicat. Rússia va créixer un 2,0% 
interanual en el 4T 2013 (1,3% en la mitjana de 2013). 
Turquia va registrar un avanç del PIB del 4,4% en el 4T 
2013 (creixement anual del 4% el 2013). Per a tots dos 
països es preveu que el creixement sigui menor el 2014 
(0,8% a Rússia, 2,0% a Turquia).  

 El Brasil intenta controlar la inflació. La forta 
tendència alcista dels preus va obligar el banc central a 
augmentar novament el tipus de referència fins a l'11% 
(+375 p. b. des d'abril 2013).  

Mercats financers  
Els inversors europeus acullen positivament els 
missatges de Mario Draghi 

 El BCE no passa a l'acció. Va decidir mantenir el tipus 
d'interès oficial en el 0,25% i no va adoptar mesures 
expansives addicionals. Com a novetat, Draghi va 
afirmar que “hi ha unanimitat al Consell de Govern per 
fer servir també instruments no convencionals en el seu 
mandat, amb l'objectiu de plantar cara als riscos d'un 
període d'inflació baixa massa prolongat”. En aquest 
sentit, els membres del BCE van discutir l'opció d'un 
eventual programa de quantitative easing, encara que 
Draghi va restar urgència a la seva hipotètica 
implementació. El to del discurs de Draghi va ser ben 
acollit als mercats financers, especialment als de deute 
sobirà perifèric i a les borses. No obstant això, l'euro 
roman en nivells elevats. 

 L'entorn financer emergent consolida l'estabilitat de 
les últimes setmanes, al fil de la reconducció 
progressiva de les tensions a Crimea. 


